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Løninformation nr. 18 af 21. sept. 2017 
(LG 10/17, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 10/17, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 29. september 2017.  

Løninformation er Moderniseringsstyrelsens information til HR- og 

lønmedarbejderne om ændringer mv. til en given lønkørsel. Formålet er, at 

informere om ændringer mv. i HR-Løn og SLS i tilknytning til de enkelte 

lønkørsler.  
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1. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

PKAT 177 Ansat (amts)kommunal  

Vi har indlagt ny procentregulering pr. 1/10-2017: 

 

 Kommunal: 34,6860%  (tidligere 34,4646%) 

 Regional:   34,4105%  (tidligere 34,0239%) 

   

 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 224 Regulering af refusionstimer  

Vi har åbnet løndelen for indrapportering af negative timer. 

 

 

Løndel 620 Pensionsbidrag ved tjenestefri uden løn  

Løndel 676 Pensionsbidrag ved tjenestefri  

Løndel 859 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 860 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 861 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 862 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 864 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 868 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 2201 Folketingstillæg  

Løndel 4179 Undervisning, eksamensskoleafd  

Løndel 7009 Ekstra pensionsbidrag  

Løndel 7010 Pensionsbidrag  

Løndel 7017 Arbejdsgivers bidrag af tillæg  

Løndel 7064 Pensionsbidrag  

Løndel 7065 Pensionsbidrag  

Løndel 7068 Forsikring, tab af arbejdsevne  

Løndel 7069 Pensionsbidrag  

Løndel 7070 Pensionsbidrag af tillæg  
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Løndel 7074 Pensionsbidrag af tillæg  

Løndel 7083 Pensionsbidrag, lav sats  

Løndel 7088 Pensionsbidrag, TOK  

Løndel 7090 Pensionsbidrag  

Løndel 7094 Pensionsbidrag af tillæg  

Løndel 7099 Pensionsbidrag, Grønland  

Løndel 7100 Pensionsbidrag  

Løndel 7105 Pensionsudligningstillæg  

Løndel 7106 Pensionsbidrag  

Løndel 7107 Pensionsbidrag  

Løndel 7111 Pensionsbidrag  

 

På lønsedlen fremgik det ikke tidligere, hvordan bidraget fordeles på eget og 

statens bidrag - dette er nu ændret. 

 

Løndel 1600 og 17xx blev tidligere dannet - det har vi nu ændret til løndel 03xx, 

04xx og 05xx. 

 

 

Løndel 675 Bidrag til tjenestemandspens.  

Vi har tilrettet beregning og efterregulering af bidraget pr. 1. august 2017 for 

PKAT 238. 

 

 

Løndel 2614 Koloni-/weekendophold  

Løndel 5116 Varskotillæg  

Løndel 5125 Holddrift  

Løndel 5400 Omlagte timer  

Løndel 5579 Mistet fridag  

Vi har indlagt ny kommunal procentregulering pr. 1/10-2017: 34,6860% 

 

 

Løndel 3100 Hundeførertillæg  

Løndel 3246 Hundetillæg  

Vi har indlagt nye værdier pr. 1/10-2017 på baggrund af forbrugerprisindekset pr. 

1/7-201: 102,0. 

 

 

Løndel 3280 Kvalifikationstillæg  

Åbnet for PKAT 445 Ingeniører. 
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Løndel 4151 Adjunkt/Lektor tillæg  

Fremover danner vi advis OT0687, hvis der er indrapporteret en "skæv" 

anciennitetsdato på løndel 4151 med teksten:  

 

”Anciennitetsdato på løndel 4151 er ikke den 1. i måneden - opret fremtidigt element på 

løndelen med næste oprykningsdato som ikrafttrædelsesdato". 

 

Man kan kun differentiere det årlige grundbeløb midt i en måned, såfremt der er 

brud i den aktuelle periode. Funktionaliteten virker kun i indeværende lønperiode 

eller ved indrapportering af tillægget – og kan ikke efterreguleres med 

tilbagevirkende kraft på allerede beregnede tillæg. 

 

Adviset dannes ikke, hvis ancienniteten er større end 6 år, hvor højeste tillæg ydes. 

 

Datotesten på løndel 4151 er samtidig ændret til LG - 5 år til LG + 7 år. 

 

 

Løndel 4319 Dagpenge, udstationering  

Vi har rettet løndelen, så den kan indrapporteres i HR-Løn. 

 

 

Løndel 5376 Særskilt vederlæggelse  

Vi har ændret og efterreguleret sats 238-241 til nye værdier pr. 1/3-2017: 

 Sats 238    kr.     1.593,29 

 Sats 239    kr.       682,84 

 Sats 240    kr.       231,68 
   

 

Løndel 7018 Pensionsbidrag m.fl. 

Vi har rettet løndelen, så man kan oprette med anden KREDKO tilbage i tiden, 

hvis løndelen i forvejen var sat i afgang. 

 

Sats 14: For PKAT 074 udskrives der fremover advis RB7113 

 

 "LKO 7018 sats 14 skal ændres til sats 12 for PKAT 074".  

 

De følger pensionsbestemmelserne i OAO-S-fællesoverenskomsten og skal derfor 

ikke anvende sats 14. 
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Løndel 7018 Pensionsbidrag  

Løndel 7019 Pensionsbidrag  

Løndel 7024 Pensionsbidrag, 18%  

Det testes fremover, at lønmodtageren er fyldt 70 år på ikrafttrædelsen for 

indrapportering af 100,00% udbetalt som løn i felt 3. 

 

På løndel 7019 kan det dog lade sig gøre, hvis felt 4 = 2, hvor visse tidsbegrænset 

ansatte kan fritages for indbetaling af pensionsbidrag. 

 

 

3. 2 nye roller i Brugerstyring Løn (BSL) 

 

 

Information om Brugerstyring Løn 

For at understøtte kontrolprocessen, er der i tilknytning til brugeradministrator - 

etableret to nye roller - Bestiller og Kontrollant, der også skal udfyldes ved 

bestilling af brugeradministrator: 

 

 

 
 

I uge 38 indkøres der en ny version af Brugerstyring Løn (BSL). Når du åbner 

BSL fra og med onsdag d. 20. september 2017, vil de to nye roller – der begge 

knytter sig til den eller de personer der er brugeradministrator(er) – fremgå. 
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Begge felter skal være udfyldt, og hvis ikke de er det – vil Brugeradministrator få 

et online-advis herom. 

 

 
 

Bestiller og Kontrollant 

Bestiller og Kontrollant kan være én og samme person, men kan også være to 

forskellige personer, fx en chef og en sekretær. Dog kan rollerne: Bestiller og 

Kontrollant, ikke være en Brugeradministrator. 

 

 
 

Oplysninger for både Bestiller og Kontrollant er krævet. Det er kontrollanten der 

modtager kontrollisten. 

 

Kontrolliste 

Kontrollisten sendes til kontrollantens mailadresse, når der er foretaget oprettelse, 

ændring eller sletning af brugerkoder. Kontrollisten sendes én gang i døgnet – dog 

kun når der er sket ændringer. 

 

Oprettelse af Brugeradministrator 

Oplysning om Bestiller og Kontrollant tilknyttes Brugeradministrator, samtidig 

med at Moderniseringsstyrelsen opretter en Brugeradministrator.  

 

Vedligeholdelse 

Brugeradministrator vedligeholder herefter selv oplysninger om Bestiller og 

Kontrollant.  

 

En Brugeradministrator kan IKKE ændre oplysninger om Bestiller og/eller 

Kontrollant til sine egne – eller til en anden Brugeradministrators oplysninger. 

 

Bestiller og/eller Kontrollant får besked, når oplysningerne ændres – fx til en 

anden person. 

 



 Side 7 af 8 

Løninformation nr. 18 af 21. september 2017 (LG 10/17, 2.) 

 

Vejledningsmateriale 

Følgende vejledningsmateriale er justeret – og er lagt på modst.dk:  

 

Brugerstyring Løn 

 

 Guide til Brugeradministrator 

Hertil er der foretaget konsekvensjustering af vejledningsmaterialet til Lønkontrol: 

 

 Kontrolplan 

Nyt afsnit 2.7 om brugeradministration 

 Koncept og rammer 

Nyt afsnit 8.5 om brugeradministration 

Blanket til oprettelse, ændring, sletning af Brugeradministrator 

Der er nu en ny udgave af blanket til bestilling af Brugeradministrator klar på 

hjemmesiden: 

 

 Blanket til oprettelse/ændring/sletning af Brugeradministrator 

De 2 nye roller: Kontrollant og Bestiller indgår. 

 

 

4. Advis 

 

 
 

I denne lønkørsel har vi dannet advis RR2797 med teksten: 

 

”Lønmodtager er opsat til bikort, men LKO 9850 viser hovedkort. Når der modtages nye 

eSkattekort til årsskiftet, vil der derfor blive indlæst bikort. Rettelse skal ske snarest via Faste 

felter,/Øvrige” 

 

VIGTIGT Du 

Skal indrapportere markering for indlæsning af 

hovedkort via Faste felter/Øvrige eller ved at oprette 

løndel 251, Bestilling af eSkattekort. 

 

Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på 

to måder: 

 

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Brugeradgange-til-Statens-Loensystem/Brugerstyring-Lon
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Loenkontrol
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Brugeradgange-til-Statens-Loensystem/~/media/Files/Systemer/SLS/Brugeradgange/Brugeradministrator_Bestilling_Sept2017.pdf
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Uddata 721 – kontrollog 

Uddata 721 indeholder fejl og advis, som institutionen enten skal sagsbehandle 

eller være orienteret om. Uddata 721 indeholder ikke fejl og advis, der er modtaget 

fra NemKonto eller SKAT. 

 

Fejl og advis modulet i SLS 

Fejl og advis-modulet i SLS indeholder alle fejl og advis, også dem fra NemKonto 

eller fra SKAT – inkl. fejl og advis som skal behandles i Moderniseringsstyrelsen 

(disse skal institutionen ikke behandle). 

 

Du kan læse mere om sagsbehandling af fejl og advis i kapitel 2 i 

emnebeskrivelsen Fejl og advis  

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/~/media/Files/Systemer/SLS/Vejledninger/Emnebeskrivelser/Opslag/Fejl%20og%20advis2.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/~/media/Files/Systemer/SLS/Vejledninger/Emnebeskrivelser/Opslag/Fejl%20og%20advis2.pdf

